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. પટલ કોમસ કૉલેજ ુ ં ખાત ુ ત
ુ ૧૯૮૬માં પરમ % ૂ'ય દવી,ી ચં.ુબાના

ડ . ડ . ઠાકર આ ્ સ અને ક.
વર.્ હ1તે થ3ુ ં હ4ુ.ં આ

: 2020-21

એ ઘટનાને ૩૪ વષ % ૂરાં થઈ ગયાં તેનો આનંદ <ય=ત ક>ું ?ં. આ કૉલેજ શ>ુ થયા

પછ તેના Bુરાવાહકોની દ ઘ.ૃDEટ, આશીવાદ તથા િવHાIુ સહકારથી JદનબJદન Kગિત સાધતી રહ છે . આ
દરિમયાન સં1થાએ અનેક િસMN હાંસલ કર છે . અનેક િવOાથP આ સં1થામાંથી િશQણ મેળવીને િવિવધ પદ/હોUા
પર પહVWયાં છે . કૉલેજનાં KાXયાપકો પણ પોતાના િવષયમાં વBુ 'ને વBુ સZજ થતાં ર[ાં છે . હરણાવ, ભીમાQી
અને કૌશાંબી એવી ^ણ નદ ના િ^વેણી સંગમની પાવન _ ૂિમ પર ધબકતી અને િવકસતી રહલી આ સં1થા સતત
K` ૃિaશીલ પણ રહ છે . સમb HNG 3ુિન.માં આપણી એક મા^ કૉલેજ એવી છે

માં િવOાથP-અક1માત િવમાની

Iુિવધા ઉપલhધ છે . વષ ૨૦૧૯-૨૦માં NAAC cycle 3માં સામેલ થઈ સં1થાએ અગાઉની cycleના પJરણામ
કરતાં એક પોઇsટ વBુ પJરણામ હાંસલ ક3ુt છે . આવી ઉZજવળ પરં પરા ધરાવતી આ કૉલેજમાં શૈQvણક વષ
૨૦૨૦-૨૧ દરિમયાન

કંઈ K` ૃિa થઇ તેનો અહવાલ નીચે
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54.04
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૫૯.૩૨
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25

19

60.97

59.75

@%5 A B7: yુજરાત સરકાર અને કsz સરકારના સં3=ુ ત ઉપ{મે KCG, અમદાવાદના માXયમથી >ુસા ભાગ : ૨,
ુ ાન મં•ુર થ3ુ ં છે . તે પૈક €. ૧ કરોડના ખચ‚
કો~પોનsટ : ૯ •તગત કૉલેજ માટ €. બે કરોડ ુ ં અ દ
bંથાલયભવન, €. ૬૦ લાખના ખચ‚ કૉલેજ vબƒડ„ગ Jરનોવેશન તથા €. ૪૦ લાખના ખચ‚ 1માટ =લાસ
ઈs1…મેs†સ, %ુ1તકો, રમતગમતનાં સાધનો તેમજ ક~‡3ુટસ વસાવવા ુ ં આયોજન હ4ુ.ં તેમાંથી વષ ૨૦૨૦-૨૧
દરિમયાન આયોજન Kમાણે ૧૦૦% કાય % ૂણ થ3ુ ં છે .
к

(2020-21) :

(01) 5&EFG
•

H 0 : (િવભાગાXયQ : ડૉ. ક. ડ . પટલ)

િવશેષ Jદવસોની ઉજવણી કરાઈ.
તા. ૧૨-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ 1વાિમ િવવેકાનંદ જsમ જયંિત.
તા. ૨૩-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ Iુભાષચંz બોઝ જsમ જયંિત.
તા. ૩૦-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ મહાŒમા ગાંધી િનવાણ Jદવસ.
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•

વષ ૨૦૨૦-૨૧ દરિમયાન 3ુિનવસPટ માં એકડિમક કાઉsસીલમાં સ•ય તર ક િનમŽુક પા~યા હતા.

•

વષ ૨૦૨૦-૨૧

દરિમયાન ,ી બનાસકાંઠા •ƒલા મારવાડ •જણા પટલ કળવણી મંડળ થરાદના

સં1‘ૃત િવષયના ઓપન ઇsટર<3ુમ
ં ાં િવષય તજ“ તર ક સેવા આપી હતી.
* I". )
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:

•

FDP - મેsટલ હƒથ િવષયપર એક ફકƒટ ડવલોપમેsટ Kોbામ •તગત તા. ૦૧-૦૨-૨૦૨૧ થી ૧૫૦૨-૨૦૨૧ Iુધી તાલીમ મેળવી.

•

રાE˜ ય સં1‘ૃત સં1થાન s3ુJદƒહ ની મેર ટ 1કોલરશીપમાટ સં1થા ુ ં ર•1˜શન અને ૩૨ િવOાથPઓને
ફોમ ભરા<યા.

•

ઓનલાઈન ‘ુલ ૧૦ સેમીનારમાં ભાગ લીધો.

•

તા. ૧૮-૦૨-૨૦૨૦ અને તા.૧૨-૦૩-૨૦૨૧ ના રોજ નાટ™ધારાના કsવીનર તર કની કામગીર કર .

•

તા.૩૦-૦૪-૨૦૨૦ના રોજ “yુજરાતની અ›1મતા અને ગૌરવ 1વ€પ કોરોના વોJરયસની _ ૂિમકા” પર
ઓનલાઈન િવિવધ 1પધાઓ ુ ં આયોજન કરવામાં આ<3ુ.ં

•

સેs˜લ સે=ટર 1ક મ 1કોલરશીપ ફોર કોલેજ 1 ુ ડs†સ – માટ સં1થાના ર•1˜શનની કામગીર
કર અને ૬ િવOાથPઓને ફોમ ભરા<યા.

(02) KA3L
H0

H 0 : (અXયQ : ડૉ. Kકાશ ગZજર)
M GN

વષ 2020-21 દરિમયાન કોલેજમાં યો¡યેલ િવિવધ K` ૃિતઓ પૈક •bે• િવભાગના અXયાપકો ¢ારા નીચે
ુ બના કાય{મો તથા K` ૃિતઓ ુ ં આયોજન કરવામાં આ<3ુ ં હ4ુ.ં
જ

1) BA - SEM -6 (Special English)ના િવOાથPઓને અ•યાસ{મમાં સમાિવEટ “િપ¯જર” અને “એક
ચાદર મેલી સી” Jફƒમ ઓનલાઈન બતાવવામાં આવી .
2) BA - Sem-4 (Special English)ના િવOાથPઓને અ•યાસ{મમાં સમાિવEટ “ગાઈડ” Jફƒમ
ઓનલાઈન બતાવવામાં આવી.
3) BA - Sem-6 (Special English) ના િવOાથPઓના ઓનલાઈન =લાસ€મ સેિમનાર ુ ં આયોજન
કરવામાં આ<3ુ,ં
4) તા: 2 ઓ=ટોબર, 2020ના Jદવસે કોલેજના િવXયાથPઓ માટ ઓનલાઈન Kવચન ુ ં આયોજન
કરવામાં આ<3ુ.ં

માં Iુ_ ૂષણમિત માતા•એ નૈિતક

ૂƒય િવષય ઉપર ઓનલાઈન Kવચન

આ‡3ુ ં હ4.ુ ં
5) ‘ઉaર Kદશ સયંમ ભારતી પJરવાર’ ¢ારા ‘વતમાન પJરKેµયમાં સં3=ુ ત પJરવારની
આવ¶યકતા’ િવષય ઉપર િનબંધ લેખન 1પધા ુ ં આયોજન કરવામાં આ<3ુ.ં
િવXયાથPઓએ ભાગ લીધો.

માં મોટ સં·યામાં

6) •bે• િવભાગ ¢ારા સમb વષ દરિમયાન કોરોનાને લીધે ઓનલાઈન વગ¸ અને ટ1ટ િનયિમત
ર તે લેવામાં આ<યા હતા.
•bે• િવભાગ ¢ારા કોલેજના તમામ િવXયાથPઓને ઓનલાઈન =લાસ અને ઓનલાઈન પર Qા
બાબતે સતત માગદશન અને અ•યાસ સામbી % ૂર પાડવામાં આવેલ છે .
* I".

к ш 0P#* :
•

yુજરાત સરકારના જોબ ‡લેસમ¹ટ ફરમાં ભાગ લેતા િવOાથPઓ માટ

કોલેજની કારJકદº

માગદશન સિમિત & જોબ ‡લેસમ¹ટ સેલ ¢ારા આયો¼જત એકJદવસીય વકશોપમાં
િવXયાથPઓને CV * S)7T0,

*L

3х

3 VB7*W' &% •ગે માગદશન આપવામાં આ<3ુ,ં

માં મોટ સં·યામાં િવXયાથPઓએ ભાગ લીધો હતો.
•

કોરોના કાળ દરિમયાન •bે• તેમજ અsય X

V

53

* – વકશોપમાં ભાગ

લીધો.
•

Iુ_ ૂષણમિત માતા• ¢ારા આયો¼જત * YZ
લીધો,

•

2&[

કોરોના દરિમયાન ઓફલાઇન =લાસ બંધ હોવાથી ‘\ ш, ш1

. \ & <5.
•

*

& 80 િવXયાથPઓએ ભાગ

માથી 15 િવXયાથPઓ િવ તા થયા.

ઉપર Iુ_ ૂષણમિત માતા•ના ઓનલાઈન <યા·યાન
*

3х E [ ,

7

3

] к ^ ._ ો’ િવષય

ુ ં આયોજન ક3ુ.t

:

Kા. આનંદભાઈ પટલ ઉWચતર માXયિમક શાળામાં કાયમી િનમŽ ૂક મેળવી.

. L0* х* I :
•

સમb વષ દરિમયાન કોિવડ-૧૯ ને લીધે ઓનલાઈન વકશોપ / સેિમનાર / ›=વઝ વગેરમાં
ભાગ લીધો છે .

% *
(03) a#

H 0 : (િવભાગાXયQ : ડૉ. મં•ુ ખેર)

1. આ વષ‚ ડૉ.મં•ુ ખેર yુજરાતી િવભાગના અXયQનો કાયભાર સંભા¾યો.
2. ડૉ.મં•ુ ખેરના માગદશન તળે ડૉ. િવ{મ સોલંક અને _ ૂિમ IુતJરયાએ એમ.Jફલ. % ૂણ ક3ુ.t
3. ડૉ.મં•ુ ખેરના માગદશન તળે ડૉ.ધારા પટલે આ વષ‚ પીએચ.ડ .ની પદવી મેળવી.
4. વષ દર~યાન બે ઇsટરનેશનલ, ^ણ નેશનલ તેમજ ^ણ રા'ય=Qાના ઓનલાઈન સેિમનાર,વેvબનારમાં ભાગ
લીધો. એક શોધપ^ પણ ર•ૂ ક3ુt હ4ુ.ં

5. તાર ખ ૨૮-0૯-૨૦ ના રોજ એસ.બી.મJહલા કૉલેજ, Jહ¯મતનગર ખાતે કિવ ઉશનસના જsમજયંિત Kસંગે એક
Jદવસીય સેિમનારમાં‘કિવ ઉશનસના •વન-કવન’ િવષય પર <યા·યાન આ‡3ુ ં હ4ુ.ં
6. તાર ખ ૧૮-૦૨-૨૧ના રોજ ક.આર. કટારા આટસ કૉલેજ, શામળા• ખાતે ‘સાJહŒય અને િશQણ’ િવષય પર
ઓનલાઈન તજ“ <યા·યાન આ‡3ુ.ં

(04) ) B

H 0 : (િવભાગાXયQ : ડૉ.

•

તા. ૩૧.૦૭.૨૦૨૧ના રોજ Kેમચંદ જયંિતની ઉજવણી કરવામાં આવી.

•

તા. ૧૪.૦૯.૨૦૨૧ના રોજ Jહsદ Jદવસની ઉજવણી કરવામાં આવી.

(05)

,ш b

H0

H 0 : (િવભાગાXયQ : િK. એન. ડ . પટલ)

M GN

$.&%
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. એસ. રાઠવા)

0
•ƒલા સહકાર

*х

સંઘ અને કોલેજના ઉપ{મે 3ુવક સહકાર

તાલીમવગ ુ ં આયોજન
૨.

૨૬.૧૦.૨૦૨૦ થી
૩૧.૧૦.૨૦૨૦

HPCL કંપની અને કોલેજના ઉપ{મે ' સતક ભારત ' િવશે િનબંધ

૩.૧૧.૨૦૨૦

1પધા યો¡ઈ
૩.

HPCL કંપની અને કોલેજના

ઉપ{મે 'ઉ¡ ¡yિૃ ત

' િવશે

નવે~બર-૨૦૨૦

=વીઝ ુ ં આયોજન
૪.

૫.

TCS-TATA કંપની અને કોલેજના ઉપ{મે online રોજગારલQી

નવે~બર-૨૦૨૦થી

તાલીમવગ યો¡યો.

¡s3ુઆર -૨૦૨૧

TATA લાઈફ ઇs1યોરsસ કંપની અને અથશાÂ િવભાગના ઉપ{મે
ફાઈનાsસીયલ અવેરનેસ •ગેનો સેમીનાર

. < .I . 7

૪.૩.૨૦૨૧

•

વષ દરિમયાન 3ુની.ની િવિવધ LIC કિમટ ના સ•ય તર ક કાય ક3ુ.t

•

અથશાÂ િવષય સબંિધત બે સેિમનારોમાં જોડાયા.

Iો.*ો)

c

5V

$ &%
૧.

0

*х

ડો.રોJહત દસાઈના PHDના ૫ િવOાથPઓને ‘ુલ €.૨૦ લાખ(૧ િવOાથPના ૪ ૧.૧.૨૦૨૦ થી
લાખ)ની સંશોધન bાsટ

yુજરાત સરકારની

સંશોધન •ગેની 'શોધ'-યોજના ૩૧.૧.૨૦૨૧

•તગત KCG થક Kા‡ત થઈ.
૨.

હાવડ 3ુની.નો 'એsટરKીનરશીપ ઇન ઈમર¼જ¯ગ ઈકોનોમી' એ િવષય પર ૨૦૨૦
િ^માિસક સJટÄફ કટ કોસ % ૂણ કય¸.

૩.

ુ Qી 'એકમલQી ઓગEટ-૨૦૨૦
HNG Univના Kથમ વષ BA સેમ-૧&૨ પેપર-૧ ને અ લ
અથશાÂ '%ુ1તક

૪.

ુ Qી નાŽુ ં અને બ¹Jક¯ગ ઓગEટ-૨૦૨૦
HNG Univના Kથમ વષ BA સેમ-૧&૨ પેપર-૨ને અ લ
'%ુ1તક

૫.

KાH Kકાશન, અમદાવાદ થક Kકાિશત

KાH Kકાશન અમદાવાદ થક Kકાિશત .

ગાંધીદશન

િવશે

‘ૃિષ

3ુિનવસPટ -દાંતીવાડાના

ખેડÇÈા

કszના

ઉપ{મે ૨.૧૦.૨૦૨૦

<યા·યાન
૬.

હમ.ઉ.yુ.3ુની.ની અથશાÂ િવષયની અ•યાસ સિમિત (BOS)માં કો-ઓ‡ટ સ•ય ૧૫.૧૨.૨૦૨૦
તર ક ^ણ વષ માટ િન3ુ=ત

d .шef 5T 5ો к
&
અ .ુ ં

િવગત

૧.

Kા.શ›=તિસ¯હ સોલંક ને PHD અ•યાસના સંદભમાં yુજરાત સરકારની ૧.૧.૨૦૨૦

તાર ખ

ુ ાન ૩૧.૧.૨૦૨૧
સંશોધન •ગેની 'શોધ'-યોજના •તગત KCG થક ૪ લાખ ુ ં અ દ
Kા‡ત થ3ુ.ં

થી

૨.

ઇsટરનેશનલ િપયર ર <3ુ જનરલ 'આ3ુધ'માં 'આJદવાસી િવ1તારમાં ઓ=ટો~બર-૨૦૨૦
Kવાસન િવકાસ 'એ િવશે અ•યાસલેખ Kકાિશત થયો.

૩.

ઇsટરનેશનલ જનરલ ઓફ ર સચ 'RAIJMR' માં 'yુજરાતના આJદવાસી Jડસે~બર-૨૦૨૧
િવ1તારોમાં

Kવાસન

િવકાસ:સમ1યાઓ

અને

સંભવાના'એ

િવશે

અ•યાસલેખ Kકાિશત થયો.
(06) 5

#ш b

H 0 : (િવભાગાXયQ : ડૉ. વી. સી. િનનામા)

* ડૉ. વી. સી. િનનામા :
•

તા. ૧૩-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ આટસ અને કોમસ કોલેજ, બા1પા (સમી) ખાતેના અXયાપકના ઇsટર<3ુમ
ં ાં
3ુિનવસPટ ના િવષય તજ“ તર ક સેવા આપી.

•

તા. ૨૦-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ રા Hર આટસ કોલેજ, થરાદ ખાતેના અXયાપકના ઇsટર<3ુમ
ં ાં 3ુિનવસPટ ના
િવષય તજ“ તર ક સેવા આપી.

•

તા. ૨૭-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ સર1વતી આટસ કોલેજ, થરાદ ખાતેના અXયાપકના ઇsટર<3ુમ
ં ાં
3ુિનવસPટ ના િવષય તજ“ તર ક સેવા આપી.

•

તા.૨૪-૦૫-૨૦૨૦ના રોજ ધમ‚szિસ¯હ• આટસ કોલેજ, રાજકોટ ખાતે યો¡યેલ નોલેજ =વીઝમાં ભાગ
લીધો.

•

તા. ૨૬-૦૫-૨૦૨૦ના રોજ ભ=ત કિવ નરિસહ મહતા 3ુિનવસPટ •ુનાગઢ ખાતે COVID-19: Sociocultural Impacts નેશનલ વેબીનારમાં ભાગ લીધો.

•

તા. ૦૭-૦૬-૨૦૨૦ના રોજ ભ=ત કિવ નરિસહ મહતા 3ુિનવસPટ •ુનાગઢ ખાતે Human Resources
વેબીનારમાં ભાગ લીધો.

•

તા. ૦૨-૦૬-૨૦૨૦ના રોજ એમ.એમ.ઘોડાસરા કોલેજ, •ુનાગઢ ખાતે E-learning plateform •ગેના
નેશનલ વેબીનારમાં ભાગ લીધો.

•

તા.૧૩-૦૬-૨૦૨૦ના રોજ આટસ એsડ કોમસ કોલેજ, મોટાકોઢા (Iુરત) ખાતે યો¡યેલ નોલેજ =વીઝમાં
ભાગ લીધો.

(07)

ો g

H 0 : (િવભાગાXયQા : ડૉ. એન. એમ. તાજ%ુJરઆ)

ડૉ. િનશા એમ તાજ%ુર આના માગદશન હઠળ હમચંzાચાય 3ુિનવસPટ માંથી બે િવOાથPઓ

•

એમ.Jફલ. થયા.
રજત પhલીકશન s3ુ Jદƒહ Xવારા ‘’Applied Cognitive Psychology “ %ુ1તક Kકાિશત થ3ુ.ં

•

H 0 : (િવભાગાXયQ : ડૉ. એમ. બી. પરમાર)

(08) кો 5,

M G N:

H h0

1. 03-06-2020

થી

10-06-2020,

7

Jદવસનો

કોમસ

િવભાગ

િવOાથPઓ/અXયાપકો માટ ઓનલાઈન ›=વઝ કો›~પJટશન Ôુƒલો

¢ારા

ુ ાયો,
ક

કોલેજોમાંથી ‘ૂલ 496 અXયાપકો અને િવOાથPઓએ ભાગ લીધો.

આખા

yુજરાતમાંના

માં yુજરાતની •ુદ •ુદ
માં 50% થી વBુ yુણ

મેળવનારને ઈ-સJટÄJફકટ આપવામાં આ<યા.
2. 17-09-2020ના રોજ Microsoft teams ¢ારા “કરવેરા પJરચયમાં GST” પર સી.એ. પƒલવ મહતા- અમદાવાદ
¢ારા ઓનલાઈન એ=સપટ લે=ચર ગોઠવા3ુ.ં
W ef 0

M GN

I". < . 2 .

*

:
*:

1. તા.1-12-2020ના રોજ HNGU, પાટણમાં બોડ ઓફ 1ટડ ના સ•ય તર ક િનમŽુક કરવામાં આવી.
\7iк :
•

માચ-2020ના રોજ KCG, ડ પાટમેsટ ઓફ એ'3ુકશન, yુજરાત સરકાર, અમદાવાદના જરનલ ઓફ
કોમસ એsડ મેનેજમેsટમાં “Relationship Between EPS And Market Price: The Study Of Top 5
Ceramic And Granite Companies” નામે પેપર પÙhલશ થ3ુ.ં

•

મે-2020ના રોજ RET Academy for international Journals of Multidisciplinary Research, મેહસાણામાં
“Digital Platform for Researcher and Ethical Consideration” નામે પેપર પÙhલશ થ3ુ.ં

•

Gov. of Gujarat
સટºફ કટ કોસ કય¸.

53

*/V-53

*:

KCG ¢ારા તા.September 8, 2020 થી October 23,2020 દર~યાન આયો¼જત

• વષ 2020-21માં આયો¼જત નેશનલ, ઇsટરનેશનલ અને 1થાિનક કQાએ યો¡યેલ 12
વેvબનારમાં ભાગ લીધો.
I". к_ 3ш k % *:
\7iк :
તા.22-04-2020ના રોજ RET Academy for international Journals of Multidisciplinary Research,

•

મેહસાણામાં “COVID-19ની ભારિતય અથતં^ પર અસરોના પJરKેQમાં સિમQા” નામે પેપર પÙhલશ થ3ુ.ં

*/ 3h2

53
•

*:

તા.22-04-2020ના રોજ RET Academy for international Journals of Multidisciplinary Research, >ુz
એ'3ુકશન ˜1ટ, મેહસાણામાં ઈ-સેિમનાર યો¡યો,

માં “COVID-19ની ભારિતય અથતં^ પર અસરોના

પJરKેQમાં સિમQા” નામે પેપર ર•ૂ ક3ુ.t
•

તા.01-05-2020 થી 04-05-2020 Iુધી સાકળચંદ પટલ 3ુિનવસPટ ¢ારા ઓનલાઈન આયો¼જત ચાર
Jદવસીય કોસ, “Research Methods”માં ભાગ લીધો.

•

તા.11-05-2020 થી 15-05-2020 Iુધી ઇDsડયન એકાઉDsટÜગ એસોિસએશન અને ઇDsડયન એકડિમક
Jરસચ એસોિસએશનના સં3=ુ ત ઉપ{મે ઓનલાઈન આયો¼જત પાંચ Jદવસીય કોસ “Futuristics
Accounting” માં ભાગ લીધો અને “A” bેડ થી પJરણામ Kા‡ત ક3ુ.t

•

ઉપરાંત વષ 2020-21 દરિમયાન 5 ઇsટરનેશનલ, નેશનલ અને 1થાિનક વેvબનાર અને 20થી વBુ
›=વઝ કો›~પJટશનમાં ભાગ લીધો.

ZV l0
•

ોA

:

25/26/27-06-2020ના રોજ ડ ડ ઠાકર આ ્ સ એsડ ક

પટલ કોમસ કોલેજ, ખેડÇÈા ખાતે “Google

Meet ¢ારા ઓનલાઈન શૈQvણક કાય” •ગે અXયાપકોને ˜ઈન„ગ આપી.
•

30-06-2020ના રોજ વડાલી આ ્ સ કોલેજ ખાતે “Google Meet ¢ારા ઓનલાઈન શૈQvણક કાય” •ગે
અXયાપકોને ˜ઈન„ગ આપી.

•

10/11-07-2020ના રોજ ડ ડ ઠાકર આ ્ સ એsડ ક

પટલ કોમસ કોલેજ, ખેડÇÈા ખાતે “Microsoft

teams ¢ારા ઓનલાઈન શૈQvણક K` ૃિaઓ” •ગે અXયાપકોને ˜ઈન„ગ આપી.

•

20/07/2020ના રોજ વડાલી આ ્ સ કોલેજ, વડાલી ખાતે “Microsoft teams ¢ારા ઓનલાઈન શૈQvણક
K` ૃિaઓ” •ગે અXયાપકોને ˜ઈન„ગ આપી.

•

21/07/2020ના રોજ િવજયનગર આ ્ સ કોલેજ, િવજયનગર ખાતે “Microsoft teams ¢ારા ઓનલાઈન
શૈQvણક K` ૃિaઓ” •ગે અXયાપકોને ˜ઈન„ગ આપી.

•

25/07/2020ના રોજ ડ ડ ઠાકર આ ્ સ એsડ ક
teams ¢ારા અસાઈમેsટ ¢ારા િવOાથPઓના

પટલ કોમસ કોલેજ, ખેડÇÈા ખાતે “Microsoft

ૂƒયાંકન પNિત” •ગે અXયાપકોને ˜ઈન„ગ આપી.

આ ઉપરાંત કોલેજ થક થયેલ દરક ઓનલાઈન Kોbામમાં ઓપરટરની _ ૂિમકા ભજવી.
H 0 : (bંથપાલ : ,ી હરપાલિસ¯હ એચ. ચૌહાણ)

(09) A&
•

વષની શ€આતમાં નવા Kવેશ મેળવનાર િવOાથPઓને bંથાલય ુ ં અ•યાસ •વનમાં મહŒવ િવષય પર
<યા·યાન આપી bંથાલય ઓJરએsટશન કરવામાં આ<3ુ.ં

•

bંથાલયમાં વષ દરિમયાન ‘ુલ €.૩,૨૭,૧૦૫ની Jક¯મતના ૨૬૦૨ %ુ1તકોનો વસાવવામાં આ<યા.

•

Jડ¼જટલ લાયÇેર

•તગત INFLIBINET ના N-LIST Kોbામ •તગત ૬૦૦૦ ઈ-જનƒસ અને

૩,૧૩,૫૦૦ ઈ-Ýુ=સ ઓનલાઈન ઉપલhધ છે .
•

વષ દરિમયાન કોરોનાના સમયમાં અ•યાસ{મ લQી સાJહŒય પેપર સેટ અsય પર Qા લQી સાJહŒય
વગેર 1કન કર િવOાથPઓને અને અXયાપકોને ઓનલાઈન વેબસાઈટ, વો†સ-એપ વગેર સોિસઅલ
િમJડયાના માXયમથી bંથાલય ¢ારા પહોચાડવામાં આ<યા હતા.

•

વષ દરિમયાન બી.કોમ.ના ૧૦૦ ટકા અને બી.એ.ના ૬૦ ટકા િવOાથPઓને Ýુક-બ¹ક •તગત પાઠÞ
%ુ1તકો આપવામાં આ<યા હતા.

•

વષ દરિમયાન ૧૧ પી.એચ.ડ . િવOાથPઓને તેમના સંશોધન કાય માટ bંથાલયનો ઉપયોગ કય¸ હતો.

•

mE% к

ш, .

તા. ૧૪-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ Jહsદ Jદવસના ઉપ{મે ઓનલાઈન %ુ1તક Kદશન ુ ં આયોજન કરવામાં
આ<3ુ ં હ4ુ.ં
•

,ી હરપાલિસ¯હ ચૌહાણ:
તા.૧૨-૦૯-૨૦૨૦થી ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ દરિમયાન ઓનલાઈન NISE સJટÄJફકટ કોસ કય¸ હતો.
ચાßુ વષ‚ “Financial Management of College Libraries Affiliated to Hemchandracharya North Gujarat
University, Patan: An Analytical Study” એ િવષય પર ડૉ.Jકર ટ એચ. àુ=લના માગદશન હઠળ
ડૉ.બાબાસાહબ •બેડકર ઓપન 3ુિનવસPટ , અમદાવાદમાંથી ડોકટરટની પદવી મેળવી.

(10) IQAC (Internal Quality Assesement Cell) : (5& ો#к : I".

к шH V 0P#*)

IQAC Jરપોટ સબિમટ કય¸ અને કો-ઓJડÄનેટર તર ક િવિવધ કામગીર કર
(11) NCC

H 0 : (Kોbામ ઓJફસર : ડૉ. Jદલીપ બી. સVદરવા)

•

ચાßુ વષ‚ ‘ુલ ૫૫ કડ†સ જોડાયા

•

તા. ૧૩-૧૦-૨૦૨૦ના રોજ Kથમ વષના કડટિમ^ોની ભરતી કર .

•

તા. ૨૧-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ Jફટ ઈDsડયા Kોbામ / â ડમ રલી ુ ં આયોજન કરા3ુ.ં

•

તા. ૨૯-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ ` ૃQારોપણ કાય{મ યો¡યો.

•

તા. ૨૧-૦૬-૨૦૨૦ના રોજ “૨૧િમ •ુન, •તર રાE˜ ય યોગJદવસ”ની ઉજવણી કરાઇ.

•

તા. ૧૫-૦૮-૨૦૨૦ના રોજ 1વતં^તા Jદવસની ઉજવણી કરવામાં આવી.

•

તા. ૨૬-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ K¡સaાક Jદવસની ઉજવણી કરવામાં આવી.

•

‘ુલ ૪૩ કડટ િમ^ોએ એs3ુયલ ˜ન„ગ ક~પમાંમાં ભાગ લીધો.રા szનગર
o

ુ ન„ગ લીધી
˜

‘ુલ ૨૬ – કડટ િમ^ોએ તા. ૦૭-૦૨-૨૦૨૧ થી ૧૦-૦૨-૨૦૨૧ Iુધી બી. સટºફ કટ •ગેની તાલીમ
મેળવી.

o

‘ુલ ૧૭ –કડટ િમ^ોએ તા. ૧૯-૦૨-૨૦૨૧ થી ૨૪-૦૨-૨૦૨૧ Iુધી સી. સટºફ કટ •ગેની તાલીમ
મેળવી.

•

ડૉ. Jદvલપ ‘ુમાર રા szનગર

ુ ામે તા. ૦૭-૦૨-૨૦૨૧ થી ૧૦-૦૨-૨૦૨૧ Iુધી ક~પક

એ.એન.ઓ. તર ક ફરજ બ¡વી.
•

‘ુલ ૪૩ કડટ િમ^ોએ તા. ૨૦-૦૬-૨૦૨૧ના રોજ બી. સJટÄJફકટ અને તા. ૨૭-૦૬-૨૦૨૧ના રોજ
સી. સJટÄJફકટની પર Qા આપીઆપી.
o

ડૉ. Jદvલપ ‘ુમાર બી. સોsદરવાએ બે•ક ઓફ કોિવડ – 19, બે•ક ઓફ ડ ¡1ટર Jર1ક
અને કોિવડ 19 Jર1પVિસવ vબહિવયર એમ ^ણ Kકારની તાલીમ ઓનલાઈન મેળવી.

(12) NSS

H 0 : (Kોbામ ઓJફસર : ડૉ.

. એસ. રાઠવા તથા ડૉ. ક. ડ . પટલ )

ડ .ડ .ઠાકર આ ્ સ અને ક. .પટલ કોમસ કોલેજ ખેડÇÈાના એન.એસ.એસ. િવભાગ ¢ારા વષ ૨૦૨૦૨૧ દર~યાન થયેલ K` ૃિaગત અહવાલ આ

ુ બ છે . કોલેજમાં રાE˜ ય સેવા યોજનાના ‘ુલ બે 3ુિનટ ચાલે છે .
જ

માં બે Kોbામ ઓJફસસ અને ‘ુલ ૨૦૦ 1વયંસેવકો 1વWછતા સાથે સંલãન સેવારત K` ૃિaયોમાં જોડાયેલા છે .
આ વષમાં આÔું િવH કોરોના મહામાર (COVID-19)ના સકં¡માં સપડાયેલ હોઈ સેવારત K` ૃિaયોમાં અનેક
પડકારો વWચે પણ 1વયંસવ
ે કોએ કાય ક3ુt છે

vબરદાવવા લાયક છે .

~
૧

*х
૨૧.૦૬.૨૦૨૦

0
યોગ Jદવસ (કોરોના મહામાર ને Xયાનમાં રાખી તેમજ લોકડાઉનની ›1થિતમાં
પJરવાર સાથે યોગાસન)

૨

૧૭.૦૭.૨૦૨૦

ઓનલાઈન yુ>ુપવ કાય{મ

૩

૧૫.૦૮.૨૦૧૯

1વતં^તા પવ

૪

૨૩.૦૮.૨૦૧૮

િવOાથP વોલેsટ યર K¡પિત મે લ
ુ ‘ુમાર Jહરાભાઈને મામલતદાર ખેડÇÈા
¢ારા ૨૦૨૦-૨૧ના વષ માટ કૉલેજ કQાએ મતદાતા િમ^ તર કની િનમŽુકં
કરવામાં આવી.

૫

૨૫.૦૮.૨૦૨૦

ઓનલાઈન ઓJરએsટશન કાય{મ

૬

૦૭.૧૨.૨૦૨૦

િવOાથP વોલેsટ યર K¡પિત મે લ
ુ ‘ુમાર Jહરાભાઈને આરોãય િવભાગ, ખેડÇÈા
¢ારા ૨૦૨૦-૨૧ના વષ Covid - 19 Special Task Force •તગત િનમŽુકં
કરવામાં આવી.

૭

૦૮.૦૯.૨૦૨૦

કોરોના ચેકઅપ કાય{મ

૮

૨૮.૦૯.૨૦૨૦

NSS Kોગામ ઓJફસર – 1વયં સેવકની _ ૂિમકા કોિવડ – ૧૯ના સંદભ‚
ઓનલાઈન કાયશાળા

૯

૦૧.૧૦.૨૦૨૦

હમ.ઉaર yુજરાત 3ુિન. પાટણ ¢ારા મહાŒમાગાંધી ૧૫૦ મી જsમ જયંિત
િનિમaે આયો¼જત વેબીનારમાં NSS 1વયંસેવકોએ ભાગ લીધો.

૧૦

૦૫.૧૦.૨૦૨૦

‘ગાંધી જયંિત’ િનિમaે ગાંધી િવચારની Kાસંvગકતાને લઈને િનબંધ 1પધા

૧૧

૨૦.૧૦.૨૦

‘äડ એsડ s3ુ˜ શન’ કાય{મ

૧૨

૨૬.૧૧.૨૦

સંિવધાન Jદવસ

૧૩

૮.૧૨.૨૦

‘‘3ુવા મતદાર મહોŒસવ – ૨૦૨૦’’

૧૪

૧૫.૧૨.૨૦

‘åãસનો .ુ>ુપયોગ તથા માનિસક 1વા1æય’ વેvબનારમાં ભાગ લીધો.

૧૫

૨૭.૧૨.૨૦૧૯

નૈિતક િશQણ અને <યસન

૧૬

૨૫.૧.૨૧

કૉલેજ કQાએ ‘રાE˜ ય મતદાતા Jદવસ - ૨૦૨૧’ની ઉજવણી કરવામાં આવી

›ુ =ત

હતી. તથા આ િનિમaે Kાંત ઓJફસર,ી હાદ 3ુ.જોશી, મામલતદાર,ી
•.ડ .ગમાર, નાયબ મામલતદાર,ી જયેશ Iુતર યા, આચાય,ી એન.ડ .પટલ,
Kોગામ ઓJફસર,ી ડૉ. .એસ.રાઠવા તથા ડૉ.ક.ડ .પટલ વગેર ઉપ›1થત રહ
‘રાE˜ ય મતદાતા Jદવસ’ Jદવસની માJહતી આપી હતી. આ<યા હતા.
૧૭

૨૬.૧.૨૧

K¡સaાક પવ

૧૮

૧૮.૨.૨૧

મતદાન ¡yિૃ ત •ગેનો કાય{મ

૧૯

૨૪.૨.૨૧

વેvબનાર

૨૦

૮.૩.૨૧

ÇÈવાવની 1વWછતા

૨૧

૧૩.૩.૨૧

1ટાટઅપ િશvબર

૨૨

૧૬.૩.૨૦૨૧થી

પોષણQમ પખવાJડયા •તગત કાય{મ

૩૧.૦૩.૨૦૨૧
૨૩

૨૫.૦૩.૨૦૨૧

૨૪

જલશ›=ત અvભયાન
કોિવડ – ૧૯ વે›=સન (ટ કાકરણ) કાય{મ

૨૫

૭.૪.૨૧

‘પર Qા પે ચચા’ કાયકમ ૭.૪.૨૧

૨૬

૧૧ થી

કોરોના રસી •ગે ¡yિૃ તકરણ અvભયાન

૧૪.૦૪.૨૦૨૧
(13) к *)к i

0, ш,

кB• : (સંયોજક : ડૉ. રોJહત દસાઈ તથા ,ી હરપાલિસ¯હ ચૌહાણ)

િવOાથPઓને કારJકદº લQી માગદશન મળ રહ અને 1પધાŒમક પર Qાની તૈયાર માટ દર શિનવાર
જનરલ નોલેજના વગ¸ લેવામાં આવે છે , તેમજ િવિવધ 1પધાŒમક પર Qાઓના ફોમ ભરાવવામાં આ<યા હતા.
તેમજ અsય માJહતી આપવામાં આવી હતી. વગ¸ ુ ં આયોજન ડો.આર. .દસાઈ, ડૉ.એચ.એચ ચૌહાણે ક3ુt હ4ુ.ં
ો 3# E [ , $ &% \ ો# :

# *

“ાન-ધારા •તગત તા.૧૩-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ ૯.૩૦ કલાક જનરલ નોલેજ 1પધા ુ ં આયોજન કરવામાં આ<3ુ ં
હ4ુ.ં

માં

‘ુલ

૬૪

િવOાથPઓએ

ભાગ

લીધો

હતો.

1પધા ુ ં આયોજન

ડો.એચ.એચ.ચૌહાણ

અને

ડો.આર. .દસાઈએ ક3ુt હ4ુ.ં
E [ ,€ к

0, $ &% \ ો# :

*1

તા.૧-૦૨-૨૦૨૧ થી ૧૫-૦૩-૨૦૨૧ Iુધી yુજરાત સરકાર •ƒલા પોલીસ અિધQકની કચેર અને કોલેજના
સં3=ુ ત ઉપ{મે પોલીસ ભરતી તાલીમ વગ ુ ં આયોજન કરવામાં આ<3ુ ં હ4ુ,ં

માં ૩૬૮ િવOાથPઓએ તાલીમ

લીધી હતી.
53

* / шh2* /

1. 5 .

к, шો :

.* V7l0 Eк

к, шો :

તા. ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ ઉદ શા ‡લેસમેsટ સેલના ઉપ{મે ખેડÇÈા કોલેજ ખતે સી.વી. રાઈટ„ગ 1ક લ
વકશોપ ુ ં આયોજન કરવામાં આ<3ુ ં હ4ુ.ં વકશોપમાં ભાગ લેનાર ૪૦ િવOાથPઓને તજ“ તર ક ડો.Kો.
Kકાશભાઈ ગZજર (•bે• િવભાગ) સેવા આપી હતી. આ સમb કાય{મ ુ ં આયોજન અને સંચાલન ઉદ શા
=લબના કો-ઓડºનેટર ડો.એમ.બી, પરમાર અને ડો.એચ.એચ.ચૌહાણે ક3ુt હ4ુ.ં
2. E7 7,

S•BI

шh2*:

તા.૧૩-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ HNGU, પાટણ અને કોલેજના સં3=ુ ત ઉપ{મે 1ટાટઅપ ઇDsડયા િશvબર ુ ં
આયોજન કરવામાં આ<3ુ ં હ4ુ.ં
3.‚ ш K 0,

#ો2-

ુ ં કોલેજ સંચાલન િશvબર સિમિત ¢ારા કરવામાં આ<3ુ ં હ4ુ.ં

35 3B7 ƒ*:

તા.૧૮-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ રા'ય સરકાર ¢ારા જોબ-‡લેસમેsટ ફર-૨૦૨૧ ુ ં આયોજન પોલોટ=નીક કોલેજ
Jહ¯મતનગર ખાતે કરવામાં આ<3ુ ં હ4ુ ં

માં છે ƒલા વષાના ૩૧ િવOાથPઓએ ભાગ લીધો હતો.

મના કમરોલ

=વાટઝ લી. કંપનીમાં એક અને વેƒથ˜ઈન કંપનીમાં પાંચ અને ‘ુલ છ િવOાથPઓને ‡લેસમેsટ આપવામાં આ<3ુ ં
હ4ુ.ં સમb કાય{મ ુ ં સંચાલન ડો.એમ.બી.પરમાર, ડો.એચ.એચ.ચૌહાણ અને Kા.શ›=તિસ¯હ સોલંક એ ક3ુt હ4ુ.ં
'%

(14) BAOU (2 2 5 2 ‡23Iк*
'%

2 2 5 2 ‡23Iк*
~
૧

57 кB•

57 ) кB• : (સંચાલક : ડૉ.એચ.એચ ચૌહાણ)
&+

к1
1નાતક

кો5,

3 5&ˆ

кો5,
બી.એ.

અ 1ુ તાતક

૫

બેચલર ઓફ લાયÇેર સાયંસ

૨૧

એમ.એ.

૩૦

એમ.કોમ.

-

મા1ટર ઓફ લાયÇેર સાયંસ
૩

Jડ‡લોમા કોસ

-

૪

સJટÄJફકટ કોસ

CCC-ક~‡3ુટર

૧૨
૧૨

CJMC

૧

CFN

૨

CMT

૧

CCWA

૨

‘ુલ

(15) Z S2

5&ˆ
૧૩૫

બી.કોમ.

૨

:

* 5+, 53B7*: (સંયોજક: ડૉ. આર.

૨૧૧

. દસાઈ)

$.&%
૧.

0
િવH, દશ, રા'ય, •ƒલા અને તાßુકા કQાની આJદવાસી વ1તી સંદvભèત Kાથિમક માJહતી આપતા
ચાટ તૈયાર કરાયા

૨.

આJદવાસી તેમજ અsય સંશોધનને ઉપયોગી થીસીસ, Jરપોટ¸, %ુ1તકો વગેર ુ ં ભૌિતક તેમજ Eકોપી 1વ€પે સંbહ

(16)5

[ * : (સંયોજક : ડૉ.એમ.બી.પરમાર)

તા. ૧૨/૧૩-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ સ‡તધારા •તગત િવિવધ ધારાઓમાં 1પધાŒમક કાય{મો યોજવામાં
આ<યા હતા અને સાતે ધારાઓમાં િવ તા થયેલ િવOાથPઓને રોકડ તેમજ Kમાણપ^ો KોŒસાહક ઇનામ
તર ક એનાયત કરવામાં આ<યા હતા.
(17)
•

- )*

: (સંયોજક : ડૉ. ક. ડ . પટલ)

તા.૧૩-૦૨-૨૦૨૧ના રોજ બી.એ.સેમ-૧ અને બી.કોમ.સેમ-૧ના િવOાથPઓ માટ પJરચય બેઠક
યોજવામાં આવી.

•

માં કોલેજમાં ચાલતી િવિવધ K` ૃિaઓ •ગે માJહતી આપવામાં આવી.

તા. ૦૪-૦૭-૨૦૨૦ના રોજ yુ>ુપવની ઉજવણી કરવામાં આવી.

માં વ=તા તર ક માણસા

કોલેજના Kા. િવ{મ જોષીએ ઓનલાઈન <યા·યાન આ‡3ુ ં અé4.ુ ં
•

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ હંસા િનરં જન લાલભાઈ ˜1ટ તેમજ કોલેજના સં3=ુ ત ઉપ{મે ઇનામપાJરતોિષક િવતરણ કાય{મ યો¡યો.

•

તા. ૧૦-૦૯-૨૦૨૦ના રોજ ઓનલાઈન 1વયં િશQક Jદવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
ભાગ લેનાર િવXયિથêઓને KોŒસાહન €પે KેણાનાŒમક %ુ1તક, ડાયર અને પેન ભેટ 1વ€પે આપી
હતી.
-----

- )*

\+

૧. ડૉ. ક. ડ . પટલ (ઇsચાë)
૨. ડૉ. એમ. બી. પરમાર
3. ડૉ. આર.

. દસાઈ

,d

ડૉ. વી. સી. િનનામા

૪. ડૉ. એચ. એચ. ચૌહાણ
૫. ડૉ. ક. 3ુ. Iુથાર
૬. ,ી એસ.

. ચૌહાણ

'%

મ¹ ૨૦૨૧થી ડો.એચ.એચ.ચૌહાણને 2 2 5 2 ‡23Iк*

57 , кB•ના સંયોજક તર ક િનમŽુક

કરવામાં આવી.
'%

2 2 5 2 ‡23Iк*
~

57 кB•

&+

к1
1નાતક

અ 1ુ તાતક

кો5,

3 5&ˆ

кો5,
બી.એ.

:
5&ˆ
૧૪૭

બી.કોમ.

૫

બેચલર ઓફ લાયÇેર સાયંસ

૧

એમ.એ.

૨૪

એમ.કોમ.

૨

મા1ટર ઓફ લાયÇેર સાયંસ

-

Jડ‡લોમા કોસ

-

-

સJટÄJફકટ કોસ

CCC-ક~‡3ુટર

૨૫

CJMC

-

CFN

-

CMT

૨

CCWA

૮

‘ુલ

ш3
•

૨૧૪

5‰Š:
ચાßુ વષ‚ ખેડÇÈા કોલેજ કszના બે િવOાથPઓએ ગોƒડ મેડલ તેમજ એક િવOાથPએ િસƒવર મેડલ
મેળવી સમb yુજરાતમાં કોલેજ ુ ં નામ રોશન ક3ુ.t

•

^ણે િવOાથPઓને BAOU, અમદાવાદ ખાતે

ુ ય મં^ી અને િશQણ મં^ીની હાજર માં મહામJહમ
·

રા'યપાલ ,ી દવìતના હ1તે મેડલ એનાયત કરવામાં આ<યા હતા.

